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KSO/ZM.  No há como conhecer de recur-
so oxtraordiriario no fundamenta. 
do rio texto legal que o admite. 

VISTOS E RELATADOS astes autos em que ao partes, co-

mo x'eooz'ronto, Maria Orne flas de Barros, e, corno recorrido, Be-' 

lai'xnixio Novos: 

Diz flelazmino Noves, na inicial do fis. 3, que con-

tratou, pela Importância cio 0z4 2.000,00 (dois mil ax'uzeiz'os), 

com Maria Qrnollaa de Barros, a oonat u o de um tunei e de uma 

valeta para abastecimento do agua na fazenda de propriedade da 

segunda, e determinado o aer'vigo, negou- e a reclamada ao paga-

monto do sal vio previamente ajustado. 

Apreciou o feito o Juiz da Direito da Comarca d• A-

gudos, Estado-de $o Paulo, que por sentenga de 25..l-941, J ul-

gou. procedente a reolama o para condenar a reclamada na forma 

do pedido 1xi1toia1. 

Dessa deoiao,reoorreu Maria Dornellae de Barros pa-

ra o Conselho Regional do Trabalho da 2a. Região,, que, lóvando 

eni•oonaidez'ag o as irregularidades observadas no processo deter-' 

iinou a anulaç o do mesmo e a vb tça\1doprauJtoao ao 3uizo de la. 

inetZnoia. 

Novamente foram os autos julgados, em 32-'9.914., sondo 

considerada 1n2pr000d0nt0 a reolwnaçio. 

Inconformado com o deo1s6ri0 supra, z'eooz'x'au Bolar-

mino Novos para o Conselho Regional do Trabalho da 2a. Regiio, 

que resolveu "condenar a recorrida a pagar ao recorrente o va-' 

loz' das obras por elo realizadas, de ao8r'do com o que for li-

quidado por arbitramento na exeouç o". 

É dessa dectsao que, invocando ap&io no art. 896 da 
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no 

Coneolidaçio das Le W do Trabalbo, recorre extraordinariamente 

para iate Conselho, Maria Orrlella3 de Parros. 

A Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho  pelo 

•no conhecimento do presente recurso. 

Isto posto, o, 

CONSIDERANDO., pro1irniiarmnte, que o recurso ora in-

terposto no se enquadra nas alíneas a e b do art. 896 da Conuo-

lidaç o das Leia do Trabalho; 

ACORDAa os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

por maioria de votos, em rzo tomar conhecimento do recurso por 

falta de amparo legal.  Custas ez-lege. 

Rio de Janeiro, 26 de, abril de 19466 

  Presidente 

Geraldo Montedonio Bezorra de Menezes 

  Relator 

Percival Godoy Ilha 

Ciente-  Procurador 

Dor vai Laoerda 
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